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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου.

2

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

3

Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

4

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Β δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2019- 31.12.2019.

5

Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής
Γενετικής.

6

Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ρευματολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 95592/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ.Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ

Αρ. Φύλλου 2524

107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του
άρθρου 49 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04-08-2014).
3. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β΄/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).
4. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12-12-2012).
5. Την Φ.2.ΓΑ/125765/Δ5/10-09-2013 (ΦΕΚ 201/τ.Β΄/
3-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας όπως
τροποποιήθηκε με την 55896/Ν1/19-9-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3478/τ.Β΄/5-10-2017 και 3972/τ.Β΄/
13-11-2017) του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού σχολείου «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ-ΖΗΤΑ ΑΕ».
6. Τις από 27-3-2018 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ».
7. Την ΔΑ/13971/6-05-2019 απόφαση διατύπωσης
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΑ/125765/Δ5/10-09-2013
(ΦΕΚ 201/τ.Β΄/3-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας όπως τροποποιήθηκε με την 155896/
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Ν1/19-9-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3478/τ.Β΄/
5-10-2017 και 3972/τ.Β΄/13-11-2017) του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού σχολείου
ως προς τις αίθουσες, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019 χορηγούμε στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ»,
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔημοτικού σχολείου οχτώ (10) αιθουσών διδασκαλίας.
Οχτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι
δύο (22) μαθητών, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) μαθητών και μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας δυναμικότητας δώδεκα (12) μαθητών. Τρία
(3) εργαστήρια και μια (1) αίθουσα πληροφορικής.
Ο διακριτικός τίτλος του Ιδιωτικού Δημοτικού σχολειού είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΖΗΤΑ Α.Ε.».
Το Δημοτικό σχολείο θα λειτουργήσει στην περιοχή
Κορακιές Ακρωτηρίου στα Χανιά, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
τον Θεοδωρόπουλο Κωνσταντίνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 95160/Ν1
(2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
… 2013-2016», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την Φ.2.ΓΑ/135676/Δ5/24-6-2013 (ΦΕΚ 285/τ.Β΄/
10-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη Μαυρομάτη Ελένη.
3. Το με αριθμ. 2750/5-6-2018 (αριθμ. ΥΠΠΕΘ 95225/
N1/11-6-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι το ως άνω Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο
δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 2016 – 2017 μέχρι
σήμερα.
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε αυτοδικαίως την Φ.2.ΓΑ/135676/Δ5/
24-6-2013 (ΦΕΚ 285/τ.Β΄/10-2-2014)υπουργική απόφαση
χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
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βάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ιδιοκτησίας της Μαυρομάτη Ελένης,
στο 3ο χλμ. Πτολεμαΐδας- Γαλάτειας στην Πτολεμαΐδα
Κοζάνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 95513/Ν1
(3)
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244/Α΄).
2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ5 και Θ3 της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18/Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193/
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268/Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8/Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118/Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (109/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1
του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13/Α΄).
4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057/
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756/Β΄).
5. Την 10138/ΙΑ/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση... και ΝΠΔΔ» (3057/Β΄).
6. Την Φ.2.ΓΑ/125825/Δ5/10-9-2013 (ΦΕΚ 286/Β΄/
10-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ», η οποία τροποποιήθηκε
με την 84621/Ν1/23-5-2018 (ΦΕΚ 2288/Β΄/18-6-2018)
όμοια της.
7. Την με αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 73931/Ν1/13-5-2019 αίτηση
της ενδιαφερόμενης.
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8. Την Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/Β΄/
4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. η οποία χορηγήθηκε με την Φ.2.ΓΑ/125825/Δ5/10-9-2013 (ΦΕΚ 286/
Β΄/10-02-2014) υπουργική απόφαση, και τροποποιήθηκε
με την 84621/Ν1/23-5-2018 (ΦΕΚ 2288/Β΄/18-6-2018)
όμοια της, μίας αίθουσας διδασκαλίας δυναμικότητας
είκοσι επτά (27) νηπίων στο ισόγειο, ιδιοκτησίας της
Μπαμπαλετάκη Αικατερίνης, στην Μπαμπαλετάκη
Αποστολία.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ».
Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός
των νηπίων που δύνανται να εγγραφούν δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα (24) νήπια ανά τμήμα.
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Νικ.
Φωκά 69, στις Βασιλειές Ηρακλείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 24653/2331
(4)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Β δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2019- 31.12.2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4483/2017 (Α΄
107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες
διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»,
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98 ).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Την Υ29/9.10.2015 (Β΄2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της Φ.80000/οικ.
12445/2646/10.8.2012 (Β΄2371) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
11. Τις διατάξεις της οικ. 12705/1067/28.3.2019 (Β΄
1238) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομικών σχετικά με την «Μεταφορά ποσού στην
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Ά δόσης
του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό
διάστημα από 1.1.2019- 31.12.2019».
12. Την αριθμ. οικ. 12956/945/28.2.2018 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διετία 2018-2019,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5(ε) του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α 143 ).
13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ.
61η/30.05.2019 συνεδρίασή της.
14. Το αριθμ. 3/15.5.2019 Πρακτικό της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείου
Εσωτερικών - Ε.Ε.Τ.Α.Α. - Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
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προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00€) θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους οικονομικού
έτους 2019.
16. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ
2499/β Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των
ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Α.Κ.Α.ΓΕ.
(Φ.ΑΚΑΓΕ/63775/2018 /7-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΙ0465Θ1Ω-Ι30)
με όριο της δαπάνης για το έτος 2019 τα 40 εκ. ευρώ.
17. Την Φ.ΑΚΑΓΕ/οικ.3915/61/1.3.2018 (ΑΔΑ: 60ΠΩ465Θ1Ω-Ε46) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομικών σχετικά με την «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης».
18. Την 9239/771/18.3.2019 (με ΑΔΑ: Ω2ΘΞ4651ΩΤ78) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε 2499/β
«Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» του Προϋπολογισμού
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού
έτους 2019.
19. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ
2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των
ορίων που έχουν τεθεί από το ισχύον ΜΠΔΣ. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2019 έχει τεθεί
στα 40 εκ. ευρώ.
20. Την από 30.03.2018 Προγραμματική Σύμβαση
(ΑΔΑ:64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6 και ΑΔΑΜ:18SΥΜV002892333 ).
21. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως
οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που
αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δώδεκα
εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00€) από το Α.Κ.Α.ΓΕ.
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Β΄ δόσης που
αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από
1.1.2019- 31.12.2019 στους συνταξιούχους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45
156 ), με έκδοση επιταγών , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 12 της Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012
(Β΄ 2371) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)»,
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.45456
(5)
Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως ισχύει,
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 « Εθνικό
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143),
γ. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140),
δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 258),
ε. του του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148 ), όπως ισχύει.
2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄
3904).
3. Την Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων,
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 4138).
4. Τις 2215 /8-4-2019 και 19 της 274ης/Ολομ/12-4-2019
αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενου, το οποίο χορηγείται στον ιατρό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και
τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα για την άσκηση
των ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις απόκτησης του τίτλου
ειδικότητας Ιατρικής Γενετικής.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι πενταετής και κατανέμεται ως εξής:
1ο έτος - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
2ο - 3ο έτος - ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
4ο έτος - Rotation - υποχρεωτική κινητικότητα ειδικευομένου κατά την βούληση του στις Ειδικότητες Εσωτερικής Παθολογίας, ή Παθολογικής Ογκολογίας, ή Νευρολογίας, ή Μαιευτικής - Γυναικολογίας, ή Ψυχιατρικής,
ή Οφθαλμολογίας, ή Αιματολογίας. Σε περίπτωση που
ο ειδικευόμενος επιθυμεί κλινική που δεν υπάρχει στο
Πρωτεύον Κέντρο Εκπαίδευσης, δύναται να μετακινηθεί
σε συνεργαζόμενο Κέντρο κατόπιν συνεννοήσεως με
τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτή. Ο χρόνος αυτός πραγματοποιείται μόνον σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες.
5ο έτος - α. Ένα εξάμηνο Κυτταρογενετικής.
• Καλλιέργεια αίματος, μυελού των οστών, αμνιακού
υγρού, τροφοβλάστης.
• Εκπαίδευση στη χρήση μικροσκοπίου (φθορισμός
χρήση φίλτρων, φωτισμού, πεδίων κ.ά.).
• Κυτταρογενετική - καρυότυπος (παιδιών και ενηλίκων, προγεννητική, αιματολογικές νεοπλασίες).
• Τεχνολογίες ζωνοποίησης των χρωμοσωμάτων (υψηλής, χαμηλής, φθορίζουσας και αντίστροφης ανάλυσης).
• Ερμηνεία αποτελεσμάτων κυτταρογενετικού ελέγχου.
• Φθορίζων insituuβριδισμός (FISH) ολόκληρου χρωμοσώματος, ενός γενετικού τόπου, κεντρομεριδίων κ.λπ.
• Χρήση υπολογιστικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων σχετικά με την κτυταρογενετική ανάλυση, την
ανάλυση εικόνας των μεταφάσεων και της FISH.
• Δημιουργία απαντήσεων και αναφοράς γενετικών
εργαστηριακών εξετάσεων με επεξηγητικά συμπεράσματα και γνωματεύσεις.
β. Ένα εξάμηνο Μοριακής Γενετικής.
• Τεχνικές απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων από βιολογικά υλικά (εκτός δειγμάτων της κύησης).
• Εργαστηριακή διάγνωση με τη χρήση περιοριστικών
ενζύμων (RFLP).
• Εργαστηριακή διάγνωση με Παρασκευή πηκτωμάτων
ηλεκτροφόρησης (αγαρόζης, ακρυλαμίδης κ.ά.)
• Εργαστηριακή διάγνωση με αλυσιδωτή αντίδραση
της πολλυμεράσης ΡCΡ
• Allele-specific PCR
• Real-time PCR
• Methylation PCR
• MLPA (ποσοτικό φθορίζων PCR και τεχνολογία ανίχνευσης ελλειμμάτων και πολλαπλασιασμού γενετικού
υλικού)
• Τεχνολογίες ανάλυσης αλληλουχίας του DNA-Sanger
και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
• Συγκριτικός Γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες (array-CGH)
• Ερμηνεία αποτελεσμάτων από array-CGH
• Νέες Τεχνολογίες.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Syllabus)
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ειδικότητας στην Ιατρική Γενετική, ακολουθεί τις αρχές της ESHG (European
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Society of Human Genetics) και της ASHG (American
Society of Human Genetics), ούτως ώστε η εκπαίδευση
να είναι παρόμοια όπως σε όλο τον κόσμο.
Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στον
οδηγό σπουδών της UEMS (European Union of Medical
Specialists) of Medical Genetics, ώστε η ΙΑΤΡΙΚΗ Γενετική
να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας
υγείας στη χώρα μας, ανάλογες με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη.
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Ο ειδικευόμενος ιατρός αφού ολοκληρώσει την άσκησή του στην Παιδιατρική θα συνεχίσει στην Κλινική Γενετική. Πιο συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:
Μενδέλιος Κληρονομικότητα, Μωσαϊκισμός, Κεντρικό
Δόγμα Βιολογίας.
Κλινική Εμβρυολογία, Δυσμορφολογία-Τερατογένεση,
Εξίσωση Hardy-Weinberg.
Νευρομυϊκά, Νευροδερματικά νοσήματα, Διαταραχές
επανάληψης τριπλετών.
Νοητική υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχιατρικά νοσήματα
και Άνοια.
Knudson΄s hypothesis, Κληρονομικός καρκίνος, Γενετική Ογκολογία.
Προεμφυτευτική και Προγενετική διάγνωση-Μη επεμβατικός έλεγχος (NIPD) - Διακοπή κύησης.
Νοσήματα Ελαστικού Ιστού, Αιφνίδιος θάνατος.
Κληρονομούμενες καρδιοπάθειες, Προσυμπτωματικός
έλεγχος.
Γενετική συμβουλευτική (στο άτομο δείκτη/ασθενής +
οικογένεια).
Κατανόηση προγνωστικής αξίας εργαστηριακών εξετάσεων.
Τυχαία γενετικά ευρήματα.
Μιτοχονδριακή κληρονομικότητα.
Θεραπευτικά πρωτόκολλα-κλινικές δοκιμές.
Στο τέλος των εκπαιδευτικών κύκλων ο ειδικευόμενος
θα έχει κατακτήσει τις δεξιότητες και τη γνώση να αιτιολογεί, να διαγιγνώσκει και να προσεγγίζει τη διάγνωση
με ευαισθησία και ήθος τόσο για τον πάσχοντα όσο και
την οικογένεια.
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επίβλεψη των ειδικευομένων θα γίνεται από Ιατρό
Παιδίατρο - Κλινικό Γενετιστή πλήρους ή μερικής απασχόλησης στη Μονάδα Κλινικής Γενετικής των κέντρων
εκπαίδευσης στην Ιατρική Γενετική.
Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την
απόκτηση του τίτλου Ειδικότητας στην Ιατρική Γενετική.
Η παρακολούθηση τόσο της θεωρητικής εκπαίδευσης όσο και της πρακτικής γίνεται καθημερινά κατά την
κλινική εξέταση και αντιμετώπιση των ασθενών υπό την
επίβλεψη των ειδικών γιατρών και εκπαιδευτών.
Ε. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων είναι ο Συντονιστής εκπαίδευσης του κάθε εκπαιδευτικού
κέντρου, ο οποίος πρέπει να ανήκει στο Νοσοκομείο
κορμού. Ο Συντονιστής εκπαίδευσης εκδίδει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει:
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Α. Διάρκεια Εκπαίδευσης
Β. Κέντρο Εκπαίδευσης και συνεργαζόμενα Νοσοκομεία και Μονάδες Κλινικής και Εργαστηριακής Γενετικής
Γ. Σχολιασμούς επί των γνώσεων και δεξιοτήτων από
τον επιβλέποντα εκπαιδευτή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα υπάγονται σε
Τριτοβάθμια Νοσοκομεία και εκπαιδεύουν εξ ολοκλήρου ή
σε συνεργασία με συνδεόμενα Νοσοκομεία.
Πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης πλήρους χρόνου
άσκησης στην ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής τα παρακάτω Νοσοκομεία:
1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»/Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο και Ινστιτούτο Υγείας
Παιδιού με δυνατότητα εκπαίδευσης τρεις (3) ειδικευόμενους ανά έτος.
2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΑΧΕΠΑ» με δυνατότητα εκπαίδευσης δύο (2) ειδικευόμενους ανά έτος.
Για την αναγνώριση τους ως κατάλληλα χορήγησης
άσκησης των ιατρών ελήφθησαν υπόψη οι εκπαιδευτικές
τους δυνατότητες, ο αριθμός των εκπαιδευτών, ο αριθμός
των περιστατικών ανά μήνα, η δυνατότητα εισαγωγής
ασθενών σε κλινικές παιδιατρικές ή άλλων ειδικοτήτων. Τα
εκπαιδευτικά κέντρα θα επαναξιολογούνται ανά πενταετία,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 3
Κάθε Ομάδα εκπαιδευτικών Κέντρων θα διευθύνεται
από Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία θα διευθύνει το εκπαιδευτικό έργο και θα αποτελείται από τον Συντονιστή
Δ/ντή εκπαιδευτικού κέντρου τύπου Α και τους Συντονιστές Διευθυντές των Εκπαιδευτικών κέντρων τύπου Β
που υπάγονται σε αυτό. Ελλείψει Συντονιστή Διευθυντή
θα ορίζεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με βαθμό Δ/ντή.
ΑΡΘΡΟ 4
Στα Νοσοκομεία που θα αναγνωρίζονται για πρώτη
φορά ως κατάλληλα για τη χορήγηση χρόνου άσκησης
στην ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής οι ειδικευόμενοι
ιατροί θα ασκούνται μόνον στα επιμέρους στάδια εκπαίδευσης (rotation) και θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα αυτών των Νοσοκομείων από τα οποία θα
αποζημιώνονται τις εφημερίες τους, ή στο Νοσοκομείο
τοποθέτησής τους με απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ομάδας του Εκπαιδευτικού Κέντρου.
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μειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο γνωστικό
αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής θα αποκτήσουν τον τίτλο
ειδικότητας στην Ιατρική Γενετική άνευ εξετάσεων, μετά
από αξιολόγησή τους από Ειδική τριμελή Επιτροπή αναγνώρισης προσόντων Ιατρού Γενετιστή, εφόσον διαθέτουν
ένα από τα παρακάτω προσόντα μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας και εντός μίας διετίας.
Α. Τουλάχιστον δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευσης σε Τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου
Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
Β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master΄s) στο
γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και τουλάχιστον επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευσης σε
Τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου
του ΕΣΥ.
Γ. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο
της Ιατρικής Γενετικής και πέντε (5) επιπλέον έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευσης σε Τμήμα Πανεπιστημιακό ή
Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
Δ. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master΄s) στο
γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής
Γενετικής και τρία (3 ) επιπλέον έτη προϋπηρεσίας και
εκπαίδευσης σε Τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου
Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
Ε. Τίτλο Καθηγητή (όλων των βαθμίδων) στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής.
Σε όσους δεν διαθέτουν τα πλήρη προσόντα για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ιατρικής Γενετικής παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δυόμισι (2 1/2)
ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας,
στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τον τίτλο ειδικότητας θα τον αποκτήσουν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

ΑΡΘΡΟ 5
Οι ειδικευόμενοι ιατροί που θα ασκηθούν στα επιμέρους
στάδια εκπαίδευσης (rotation) σε εκπαιδευτικά κέντρα
αναγνωρισμένα μόνον για τα επιμέρους στάδια, θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα αυτών των νοσοκομείων,
από τα οποία θα αποζημιώνονται τις εφημερίες τους.

Αριθμ. Γ5α/ΓΠ.οικ. 45453
(6)
Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ρευματολογίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όσοι ιατροί με ειδικότητα Παιδιατρικής εργάζονται ήδη ή
εργάστηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή νοσοκο-

Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως ισχύει

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 « Εθνικό
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143)
γ. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140)
δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 258)
ε. του του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.
2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ
Β 3904).
3. Την Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων,
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 4138).
4. Την 3441 /28-5-2019 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενου, το οποίο χορηγείται στον ιατρό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και
τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα για την άσκηση
των ιατρών στην ειδικότητα της Ρευματολογίας, καθώς
και την κινητικότητα των ειδικευομένων μεταξύ διασυνδεόμενων κλινικών.
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Κλινικές δεξιότητες
- Λήψη ιστορικού.
- Κλινική εξέταση.
- Διαφορική διάγνωση-σχεδιασμός ορθού διαγνωστικού και θεραπευτικού πλάνου.
- Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
- Επεμβατικές πράξεις: παρακεντήσεις-εγχύσεις σε αρθρώσεις - μαλακά μόρια, βιοψίες σιελογόνου αδένα, κ.λπ.
- Χρήση και ερμηνεία παρακλινικών εξετάσεων (απεικονιστικές, εργαστηριακές, ανάλυση αρθρικού υγρού,
βιοψίες κ.λπ.).
- Εξέταση αρθρικού υγρού σε πολωμένο φως.
- Τριχοειδοσκόπηση (προαιρετικά).
- Υπερηχογραφία μυοσκελετικού (προαιρετικά).
- Συνεργασία με άλλες ειδικότητες (παραπομπές κ.λπ.).
- Παρακολούθηση ασθενών (follow-up).
2. Ιατρικές γνώσεις.
- Στοιχεία Εσωτερικής Παθολογίας απαραίτητα για το
χειρισμό των ρευματικών νοσημάτων.
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- Μυοσκελετική Ανατομία, Φυσιολογία και Βιομηχανκή.
- Ανοσολογία.
- Παθοφυσιολογία και θεραπευτική του χρόνιου πόνου.
- Φαρμακολογία αντιρευματικών φαρμάκων.
- Ερευνητική μεθοδολογία-Βιοστατιστική
- Μεθοδολογία και χρήση Evidence-based medicine.
3. Ειδική νοσολογία ρευματικών νοσημάτων
- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα.
- Οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες.
- Συστηματικό ς Ερυθηματώδης Λύκος (και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο).
- Άλλα συστημ. νοσήματα (Sjogren, σκληρόδερμα,
μυοσίτιδες κ.λπ.)
- Αγγείτιδες και σχετιζόμενες παθήσεις.
- Κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες.
- Λοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες.
- Εκφυλιστική αρθροπάθεια.
- Οστεοπόρωση κ.λπ. μεταβολκά νοσήματα των οστών.
- Ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες: εγκυμοσύνη, γηριατρικοί ασθενείς.
- Ρευματ. εκδηλώσεις άλλων νοσημάτων (ενδοκρινικά,
αιματολογικά, νεοπλασίες κ.λπ.).
- Σύνδρομα περιοχικού πόνου (τενοντίτιδες, θυλακίτιδες κ.λπ.).
- Ινομυαλγία και άλλα σύνδρομα γενικευμένου πόνου.
- Αυχεναλγία, οσφυαλγία, ριζίτιδες, παγιδευτικές νευροπάθειες.
- Σύνδρομα υπέρχρησης, αθλητικές κακώσεις.
- Διάγνωση/διαφορική διάγνωση νεοπλασμάτων μαλακών μορίων και οστών.
- Κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές (υπερελαστικότητα, αιμοχρωμάτωση, ανοσοανεπάρκειες, αυτοφλεγμονώδη νοσήματα).
- Παιδιατρική Ρευματολογία (προαιρετικά).
- Βασικές γνώσεις Ορθοπαιδικής.
- Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (τεχνικές-ενδείξεις-εφαρμογές στιους ρευματολογικούς ασθενείς).
ΑΡΘΡΟ 2
Η άσκηση των ειδικευομένων ιατρών στα επιμέρους
στάδια εκπαίδευσης ( rotation) πραγματοποιείται εντός
των διασυνδεομένων Κλινικών/Τμημάτων με την ευθύνη
του /των Διευθύνων των Τμημάτων όπου ανήκουν.
ΑΡΘΡΟ 3
Κάθε Ομάδα εκπαιδευτικών Κέντρων θα διευθύνεται
από Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία θα διευθύνει το εκπαιδευτικό έργο και θα αποτελείται από τον Συντονιστή
Δ/ντή εκπαιδευτικού κέντρου τύπου Α και τους Συντονιστές Διευθυντές των Εκπαιδευτικών κέντρων τύπου Β
που υπάγονται σε αυτό. Ελλείψει Συντονιστή Διευθυντή
θα ορίζεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή.
ΑΡΘΡΟ 4
Οι ιατροί που ειδικεύονται σε Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική αναγνωρισμένη ως κατάλληλη και για τη
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χορήγηση της ειδικότητας της Νεφρολογίας, στις γενικές
εφημερίες θα εφημερεύουν μόνον στα ΤΕΠ παρουσία
του εφημερεύοντος ειδικευμένου ιατρού της ίδιας Παθολογικής κλινικής.
ΑΡΘΡΟ 5
Στα Νοσοκομεία που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά
ως κατάλληλα για τη χορήγηση χρόνου άσκησης στην
ειδικότητα της Ρευματολογίας οι ειδικευόμενοι ιατροί
θα ασκούνται μόνον στα επιμέρους στάδια εκπαίδευσης
(rotation) και θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα
αυτών των Νοσοκομείων από τα οποία θα αποζημιώνονται τις εφημερίες τους, ή στο Νοσοκομείο τοποθέτησής τους με απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής
της ομάδας του Εκπαιδευτικού Κέντρου. Οι ιατροί που
ειδικεύονται σε Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
αναγνωρισμένη ως κατάλληλη και για την χορήγηση της
ειδικότητας της Ρευματολογίας, στις γενικές εφημερίες
θα εφημερεύουν μόνον στα ΤΕΠ παρουσία του εφημε-
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ρεύοντος ειδικευμένου ιατρού της ίδιας Παθολογικής
κλινικής.
ΑΡΘΡΟ 6
Οι ειδικευόμενοι ιατροί που θα ασκηθούν στα επιμέρους στάδια εκπαίδευσης (rotation) σε εκπαιδευτικά
κέντρα αναγνωρισμένα μόνον για τα επιμέρους στάδια, θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα αυτών
των νοσοκομείων, από τα οποία θα αποζημιώνονται τις
εφημερίες τους ή στο Νοσοκομείο τοποθέτησής τους με
απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ομάδας του
Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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